
006.
Catalunya lidera la 
introducció del cotxe 
elèctric a l’Estat.

008.
El Port de 
Barcelona, 
líder en la 
descarbonització 
del transport.

016.
El Govern destina 
14 M€ per pal·liar els 
efectes del temporal 
Glòria i Dana.
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005.
L’ICF ha 
finançat el 
2019 per 
valor de 662,3 M€, 
un 10,5% més que 
l’any anterior.

001.
Es crea 
l’estratègia  
Catalunya 
2020 per analitzar 
els escenaris post 
COVID-19 i els 
projectes de futur.

002.
Es posa en marxa el Pla 
de xoc cap a la transició 
energètica pressupostat 
en 74 M€.

003.
Activem Catalunya, 
web per informar sobre 
les noves mesures de 
recuperació econòmica 
i social.

004.
Export COVID-19 
Solutions, per impulsar 
l’exportació de 
productes vinculats 
amb l’emergència 
sanitària per part 
d’empreses catalanes.

010.
Catalunya 
és un dels 
territoris del 
món amb 
més reserves 
d’hotels per 
aquest estiu.

007.
Es destinen 
7,3 M€ 
al sector de 
mercaderies 
i logística.

009.
La superfície de 
producció ecològica 
es va incrementar un 
8,91% el 2019.

015.
Grifols invertirà 

130 M€ en la   
construcció 
 d’una nova   

planta a Lliçà 
 de Vall.

011.
Catalunya lidera el 
nombre d’operacions de 
crèdit avalades per l’ICO, 
amb un 18% del total.

012.
El trànsit 
del Port de 
Tarragona 
creix un 5,9% a l’abril, 
amb 2,4 milions 
de tones.

013.
4 M€ per promoure 
la producció de most 
concentrat rectificat en 

el cava.

014.
El sistema català de 
coneixement capta 
2,7 M€ en 
finançament 
estatal per 
a projectes 
de recerca sobre 
coronavirus.

020.
Pla de xoc de més 

de 
3 M€ per a 
la reactivació 
econòmica del 

sector marítim.

017.
Conveni 
per 
impulsar 
l’INEFC-Pirineus 
a la Seu d’Urgell.

018.
Es destinen 20 M€ 
per a projectes de vies 
ciclistes.

019.
Els raiers del 
Pirineu entren a 
la candidatura 
oficial a 
Patrimoni 
Immaterial de 
la Humanitat de la 
Unesco.

025.
5,5 M€ per a millores 
en la seguretat viària en 
el Camp de Tarragona.

021.
Els catalans van 
dipositar al contenidor 
groc un 10% més 
d’envasos el 2019.

022.
4,4 M€ 
per 
millorar 
les instal·lacions 
de la planta de 
compostatge de 
Jorba.

023.
Objectiu 2030, nou 
programa del Super3 
sobre els Objectius 
de Desenvolupament 
Sostenible.

024.
Redescoberta una 
espècie desapareguda 
de tritó als Aiguamolls 
de l’Empordà.

Generalitat
de Catalunya1/2CATALUNYA en POSITIU 43

662,3 
M€

4 M€

5,5 M€



031.
La Universitat 
de Barcelona, 
entre les 200 millors 
del món, segons el 
rànquing CWUR.
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030.
L’ACA aplica 
bonificacions per valor 
de 50 M€ per la crisi 
de la COVID-19.

026.
140 
M€ per 
compensar 
els professionals del 
sistema públic de salut 
i residencial que han 
treballat durant l’esclat 
de la COVID-19.

027.
El Govern rebaixa el 
30% dels preus de la 
matrícula universitària.

028.
Catalunya suma 21 
mil afiliats més a la 
seguretat social aquest 
mes de maig.

029.
10,8 M€ en ajuts 
directes a micro i 
petites empreses 
industrials amb 
l’objectiu de mantenir 
l’ocupació.

035.
5 M€ per a treballadors 
del sector cultural 
afectats econòmicament 
per la crisi sanitària.

032.
Es construiran dos 
centres educatius 
a Balenyà i a 
Muntanyola per un 
import 
de 2,2 M€.

033.
Es destinen 6 M€ per a 
les activitats de lleure 
de l’estiu.

034.
Investigadors 
catalans dissenyen 
nanopartícules per 
destruir el coronavirus 
sense efectes 
secundaris.

040.
Sant Cugat, pionera a 
Catalunya en estudiar 
la presència de 
coronavirus en aigües 
residuals.

036.
2,6 M€ en 
ajuts per a 
l’autonomia  
de persones 
amb discapacitat.

037.
Un observatori 
permanent de la 
URV avaluarà la 
competència digital 
dels docents.

038.
L’Hospital de Santa 
Caterina posa en marxa 
una àrea d’atenció 
urgent al pacient amb 
sospita de COVID-19.

039.
Bitbot Challenge 2020, 
per promoure aquest 
estiu casals inclusius de 
temàtica tecnològica.

045.
El Parc Natural del 
Cadí-Moixeró promou 
els productes de 
proximitat per dinamitzar 
l’economia local arran 
de la COVID-19.

041.
Tots els beneficis 
de les Loteries 
de Catalunya es 
destinaran aquest any a 
les persones afectades 
per la COVID-19.

042.
La UAB treballa en 
una vacuna contra 
el coronavirus que 
es finançarà a través 
d’una campanya de 
micromecenatge.

043.
El Banc dels Aliments 
de Barcelona ha donat 
ajuda a gairebé 160.000 
persones al mes.

044.
Voluntaris 
d’Open 
Arms 
fan 20.000 tests de 
COVID-19 
en residències 
durant la pandèmia.

050.
Una empresa social de 
Lleida crea un servei de 
recollida de mascaretes 
i guants.

046.
Keita Baldé, ex del 
planter del Barça, 
pagarà l’allotjament 
a 90 treballadors 
agraris que 
dormen al 
carrer a 
Lleida.

047.
Aliança d’empreses 
de la Sènia han 
impulsat una càpsula 
de material acrílic per 
protegir els metges de 
la COVID-19.

048.
Consumeix artesania, 
campanya per reactivar 
l’activitat del sector.

049.
Una campanya ofereix 
experiències turístiques 
a canvi d’una aportació 
per recompensar la 
feina dels sanitaris.

+21.000

2,2 M€


